
AM\594733EL.doc PE 367.638v02-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

13.12.2005 PE 367.638v02-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 364.997v01-00)
Věra Flasarová
Κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη
(2005/2097(INI))

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Santa Maria da Feira, που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, και κυρίως τη
συμφωνία ως προς το ότι θα πρέπει να οριστούν δείκτες που θα χρησιμοποιούνται 
ως κοινά σημεία αναφοράς για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και 
για την εξάλειψη της φτώχειας, 

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές των πηγών του ΟΟΣΑ, ο 
πληθυσμός των χωρών που είναι μέλη αυτού του οργανισμού γηράσκει, και, ενώ 
σήμερα σε κάθε 100 εργαζομένους αντιστοιχούν 38 συνταξιούχοι, ο αριθμός αυτός θα 
μπορούσε να ανέλθει έως και στους 70 συνταξιούχους για κάθε 100 εργαζομένους, 
εάν η πολιτική για την απασχόληση παραμείνει ως έχει,
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Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ταμείου για τη Δημογραφία για το 2005 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας σε 
ολόκληρο τον κόσμο δεν θα είναι επιτυχείς εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
καταπολέμηση των άνισων συνθηκών λόγω φύλου, της γενίκευσης των πράξεων 
σεξουαλικής βίας εις βάρος των γυναικών και της ατιμωρησίας των δραστών,

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών 
και γυναικών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα των κοινωνικών 
πολιτικών που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται

Or. sk
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κοινή έκθεση για την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ένταξη, το 2002, το 15% του πληθυσμού της 
Κοινότητας βρισκόταν υπό την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας και ότι οι ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, είναι συνήθως οι πλέον εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας και 
του αποκλεισμού,

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης 
πολιτικών αποφάσεων σε ολόκληρη την Ένωση και ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη 
και ορισμένες υποψήφιες χώρες, το ποσοστό των γυναικών βουλευτών είναι 
κατώτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 15,6%,

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. συνιστά η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών να αναγνωριστεί ως μια 8η
προτεραιότητα που πρέπει να προστεθεί στις επτά ήδη συμφωνηθείσες 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής,

Or. fr
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. προτείνει να εφαρμόζεται συστηματικά η αρχή της ενσωμάτωσης των ζητημάτων 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές (gender 
mainstreaming) κατά την εφαρμογή των προτεραιοτήτων στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης·

Or. sk

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της δραστηριότητας των γυναικών πρέπει να 
εκλαμβάνεται όχι μόνον ως αναγκαίο μέτρο προστασίας έναντι του κινδύνου της 
φτώχειας που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, αλλά και ως μέσο διατήρησης της 
ισορροπίας μεταξύ ενεργού και μη πληθυσμού, η οποία απειλείται από τη γήρανση 
του πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει την ανάγκη όχι μόνο να συλλέγονται αλλά και να αναλύονται 
συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, εφόσον είναι δυνατόν 
κατά ηλικία και φύλο, σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
κυρίως όσον αφορά τις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και σχετικά 
με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών·
προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση που θα μπορούσε να
παράσχει το μελλοντικό ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων βάσει αυτών των
δεδομένων και των στατιστικών στοιχείων·

Or. fr
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

2. προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των πληροφοριών και των 
στατιστικών που θα αναλύονται από το νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων.

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια πολιτική ανάπτυξης και 
απασχόλησης των γυναικών διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις 
εργασίας ποιότητας και προάγοντας την ίση μεταχείριση σε μισθολογικά θέματα·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας προκειμένου να μην επιτρέψουν η φτώχεια αυτή να μεταφέρεται από γενιά 
σε γενιά, καθώς και να εξασφαλίσουν την προώθηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών, κυρίως του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην επαρκή περίθαλψη 
υγείας·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. συμφωνεί να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, αλλά, ταυτόχρονα, 
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τονίζει ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται άμεσα με το θέμα των ίσων ευκαιριών· 
επιμένει στο γεγονός ότι τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε 
οικογένεια στην οποία οι γονείς είναι άεργοι ή άνεργοι, ή ακόμη σε οικογένεια με 
πολλά παιδιά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
πρέπει να κληθούν να αναπτύξουν πολιτικές με σκοπό την εξάλειψη των συνθηκών 
κοινωνικού αποκλεισμού που πλήττουν τα παιδιά·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με τις πηγές της Eurostat, το ένα τρίτο των γεννήσεων στην ΕΕ 
πραγματοποιείται τώρα εκτός του θεσμού του γάμου, και αυτό το ποσοστό αυξάνεται 
κάθε χρόνο· η τάση αυτή μαρτυρεί την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών 
μηχανισμών για την προώθηση της λειτουργίας διαφορετικών τύπων οικογένειας ως 
θεσμού (διαγραφή)·

Or. sk

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας είναι πολύ πιο μεγάλος για τις μονογονεϊκές 
οικογένειες των οποίων η κεφαλή (συνήθως μια γυναίκα) βρίσκεται χωρίς 
απασχόληση, για τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι (και πάλι, ιδίως για τις 
γυναίκες) και για τις οικογένειες που συντηρούν πολλά άτομα· υπογραμμίζει ότι τα 
παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 



AM\594733EL.doc 7/13 PE 367.638v02-00

μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

πιθανότητα προβλημάτων υγείας, έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις στο σχολείο και 
είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της ανεργίας μελλοντικά·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί η λήψη μέτρων με σκοπό την προώθηση 
του ρόλου της οικογένειας ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. συνιστά στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια διαρκή πολιτική υπέρ της 
απασχόλησης η οποία θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ευελιξία, να διατηρήσει 
την ποιότητα της απασχόλησης και να διασφαλίσει την τήρηση των κριτηρίων ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο των προσλήψεων, της πρόσβασης 
στην κατάρτιση και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα, στο πλαίσιο της κοινωνικής και 
οικονομικής τους πολιτικής, με στόχο να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των 
μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των πολυμελών οικογενειών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των εθνοτικών 
μειονοτήτων και των μεταναστών· αυτά τα μέτρα πρέπει μεταξύ άλλων να 
περιλαμβάνουν την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην απασχόληση, την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη, τον
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συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, καθώς και το δικαίωμα ίσης 
πρόσβασης στην περίθαλψη υγείας και σε αξιοπρεπή στέγαση·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παρακολούθηση της σύστασης του 1992 
σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που πρέπει να παρέχεται από τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών στο πλαίσιο μιας συνολικής 
πολιτικής για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των 
δικαιούχων αυτών των παροχών·

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. συνιστά στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια διαρκή πολιτική υπέρ της 
απασχόλησης η οποία θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ευελιξία, να διατηρήσει 
την ποιότητα της απασχόλησης και να διασφαλίσει την τήρηση των κριτηρίων ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο των προσλήψεων, της πρόσβασης 
στην κατάρτιση και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. υπογραμμίζει ότι η απασχόληση πρέπει να θεωρείται ως το πιο αποτελεσματικό 
μέσο προστασίας από τη φτώχεια και ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να διατηρηθεί το 
οικονομικό ενδιαφέρον της εργασίας με την παροχή κινήτρων για την απασχόληση 
γυναικών μέσω του καθορισμού ποιοτικών στόχων για τις προτεινόμενες θέσεις 
εργασίας·
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής χρηματοδότηση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κυρίως των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, το μεγαλύτερο προσδόκιμο όριο της ανθρώπινης ζωής θα πρέπει να 
συνοδεύεται, αφενός, από στρατηγικές που ευνοούν τη διατήρηση των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης και, 
αφετέρου, από βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, πράγμα που συνεπάγεται,
μεταξύ άλλων, την προσαρμογή των ρυθμών και της ποιότητας εργασίας, την ίση 
πρόσβαση στις υπηρεσίες, κυρίως τις υπηρεσίες περίθαλψης υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς και στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων αποκλεισμού ατόμων ηλικίας 
άνω των 50 ετών και να διευκολυνθεί η διατήρησή τους στην αγορά εργασίας, 
συνιστά στα κράτη μέλη να αποτρέπουν τους κινδύνους διακοπής της 
σταδιοδρομίας προάγοντας την πρόσβαση στη διά βίου κατάρτιση·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6

6. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση των 
προβλεπομένων από τον νόμο συνταξιοδοτικών συστημάτων με βάση την αρχή της 
αλληλεγγύης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη των συντάξεων συμβαδίζει με 
το βιοτικό επίπεδο και να παρασχεθεί στους ηλικιωμένους ένα βασικό επίπεδο 
προστασίας από τη φτώχεια, καθώς και να διαφυλαχθεί η αρχή της ισομερούς 
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χρηματοδότησης εργοδοτών-μισθωτών στην περίπτωση των διανεμητικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6

6. συστήνει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα δεν θα πρέπει απλά να αποτελούνται από 
μια ευρεία κλίμακα μορφών κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης (είτε αυτή 
ορίζεται από το νόμο, είτε είναι ιδιωτική) αλλά να διασφαλίζουν τη μέγιστη 
κοινωνική δικαιοσύνη σε συνταξιοδοτικά θέματα·

Or. sk

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, των κοινωνικών εταίρων, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
κοινωνικής ένταξης και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει η διαδικασία της ανοικτής μεθόδου συντονισμού σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6 α

6a. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν όλα τα μέτρα κοινωνικής προστασίας 
που στοχεύουν στη μείωση της φτώχειας και στον περιορισμό των διαφορών·
επιμένει, κατά συνέπεια, ότι η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων δεν θα είναι εφικτή στην Ευρώπη, εάν δεν αναγνωριστεί ένα 
σύστημα υγείας που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη και υπηρεσίες πρόληψης για κάθε πολίτη που ζει στη χώρα του κάτω 
από το όριο της φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6 β

6β. υπογραμμίζει εξάλλου ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον κοινωνικό 
αποκλεισμό λόγω των δυσκολιών που πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά τη μετάβαση 
από τον χώρο των σπουδών στον χώρο της εργασίας· συνιστά, κατά συνέπεια, στα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα που απευθύνονται στους νέους και ειδικότερα 
στους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μετάβαση από τον χώρο των 
σπουδών στον χώρο της εργασίας, στους νέους που βρίσκονται εκτός του 
εκπαιδευτικού συστήματος και στους νέους που δεν έχουν λάβει κατάρτιση·

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 32
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ενεργός κοινωνική πολιτική και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
είναι μεταξύ των πυλώνων και των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ· (διαγραφή)

Or. sk

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ενεργός κοινωνική πολιτική και η διατήρηση του κράτους πρόνοιας
είναι μεταξύ των θεμελιωδών στόχων που πρέπει να επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού·

Or. fr
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ενεργός κοινωνική πολιτική και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
είναι μεταξύ των πυλώνων και των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ τις οποίες η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει πολύ δυναμικά στο σημερινό πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. συνιστά στα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν τη 
δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής επαγρύπνησης που να επιτρέπουν την 
υποδοχή, την ενημέρωση, τον προσανατολισμό και την παροχή λύσεων σε θέματα
στέγασης για κάθε άτομο που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση·

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 36
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην κοινωνική 
ένταξη των μεταναστών που προέρχονται από πολιτισμικά διαφορετικές περιοχές του 
κόσμου, των οποίων οι πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις διαφέρουν από τις αξίες 
και τις παραδόσεις των κρατών μελών·

Or. sk
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 37
Παράγραφος 8

8. προτείνει την εμβάθυνση σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους μετανάστες, με την ανάληψη δράσης κατά της έλλειψης ανοχής και υπέρ των 
ίσων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
προϋποθέτει παιδαγωγικό έργο που αποσκοπεί στην ωρίμανση των νοοτροπιών και 
το οποίο μπορεί να διευκολυνθεί με την αξιοποίηση δράσεων για τους πολίτες 
κυρίως όσον αφορά τους νέους·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 38
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί τα πολιτικά κόμματα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναθεωρήσουν τη 
δομή τους, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, ώστε να αρθούν οι άμεσοι ή 
έμμεσοι φραγμοί στην άνευ διακρίσεων συμμετοχή των γυναικών, και να 
υιοθετήσουν κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη μιας πιο δίκαιης ισορροπίας 
όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών σε αιρετά σώματα·

Or. fr


